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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

11 de juliol del 2015

Iniciativa presentada per
El/La portaveu :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Nel MARTÍ I LLUFRIU
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ DE LLEI
Regulació : Articles 130 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Títol de la iniciativa :
COMISSIÓ GENERAL DE CONSELLS INSULARS
Contingut de la iniciativa :
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
és l'expressió de la voluntat d’avançar en l’autogovern, en el reconeixement del fet insular i en el
major protagonisme que han de tenir cada una de les illes i dels seus respectius consells insulars,
per donar, en definitiva, una millor resposta a les noves necessitats dels ciutadans. En aquest
sentit l'Estatut va preveure, entre d’altres, dues noves fórmules de cooperació institucional. En
l’àmbit de l’executiu es va crear la Conferència de Presidents, i en l’àmbit del legislatiu l'Estatut
preveu la Comissió General de Consells Insulars.
Així idò, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 53 estableix que “Es crea en el i
del Parlament la Comissió General de Consells Insulars, de composició paritària Parlament –
consells insulars. Dita Comissió elaborarà el seu propi reglament que ha de ser aprovat per les
dues terceres parts dels seus membres, i que en regularà la composició, l’organització i les
funcions”.
Atès que l'esmentada comissió paritària no està prevista en l'actual Reglament del Parlament de
les Illes Balears, és necessari que s'acordi la seva constitució per disposició legal. La present
Proposició de Llei és un pas previ i necessari, per tant, per acordar al si d’una comissió
participada paritàriament pel Parlament i Consells Insulars, el reglament, la composició i funcions
de l’estatutària Comissió General de Consells Insulars al si del Parlament.
ARTICLE ÚNIC
1. Es crea al si del Parlament de les Illes Balears la Comissió General de Consells Insulars de
composició paritària Parlament – consells insulars.
2. La Comissió General de Consells Insulars que té per finalitat aprovar per dues terceres parts
dels seus membres, el seu reglament, composició i funcions, d’acord amb el que es preveu a l’art.
53 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estarà integrada per 24 vocals, 12 anomenats
pels grups parlamentaris d’acord amb les proporcions acordades per Mesa i Junta de Portaveus
en la present legislatura, i 3 per cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
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Formentera, garantint la participació de tots els grups polítics presents als consells insulars.
DISPOSICIÓ FINAL

La composició de la Comissió General de Consells Insulars prevista al punt 2 d’aquesta Llei,
quedarà sense afectes una vegada aprovat en el marc del seu Reglament la composició de la
Comissió General de Consells Insulars per les dues terceres parts dels seus membres.
Antecedents :

Nel MARTÍ I LLUFRIU
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